ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
XIII. zasadnutie Rady školy
11.12. 2017 (18.00 hod.)

Účasť:
Prítomní:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mária Hrajnohová, Katarína Kučerová,
Mgr. Darina Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Marek Ličák, Ing. Michaela
Luteránová, Valéria Mosná, Mgr. Adriana Vláčilová
Ospravedlnení: Mgr. Galina Jendželovská, Eva Marková
Pozvaní: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná
(Prezenčná listina – Príloha č. 1) - k nahliadnutiu u predsedu Rady školy JUDr. Mgr.
Pavla Adamčiaka
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
2. Informácia o plnení uznesení z XII. zasadnutia RŠ
3. Informácia k priebehu školského roka 2017/2018 (aktivity ZŠ v decembri 2017
a v januári 2018)
4. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický
rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu rekonštrukcie bývalej
budovy PD Úsvit pre potreby rozšírenia kapacity ZŠ)
5. Deň ZŠ Dunajská Lužná (určenie termínu podujatia...)
6. Rôzne-diskusia-podnety:
- Multifunkčné ihrisko v objekte ZŠ (návrhy a riešenia jeho využívania cez správcu
ihriska
- Školský autobus (podpora projektu)
7. Záver a ukončenie zasadnutia
Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
XIII. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná (ďalej len „RŠ“)
otvoril predseda Rady školy pán JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak a privítal prítomných
členov RŠ. Obzvlášť privítal PaedDr. Ivetu Slobodníkovú, riaditeľku ZŠ a nového
člena RŠ Ing. Mareka Ličáka, ktorý bol do RŠ delegovaný zriaďovateľom ZŠ, resp.

uznesením OZ Dunajská Lužná zo dňa 05. 12. 2017. Za zapisovateľku na XIII.
zasadnutí RŠ bola prítomnými členmi RŠ odhlasovaná Ing. Michaela Luteránová.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Ing. M. Luteránová)
Predseda RŠ pán JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak navrhol doplniť do programu XIII.
zasadnutia RŠ – za bod 1 nový bod 2: Voľba nového podpredsedu Rady školy. Ostatné
navrhované body programu tak budú prečíslované a posunuté o +1.
Uznesenie:
RŠ schvaľuje za zapisovateľku členku RŠ – Ing. Michaelu Luteránovú.
RŠ schvaľuje upravený program zasadnutia, doplnený o nový bod č. 2: Voľba nového
podpredsedu Rady školy.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Program XIII. zasadnutia Rady školy bol schválený.
Bod 2: Voľba nového podpredsedu Rady školy
Predseda RŠ stručne predstavil členom Rady školy dvoch ním navrhovaných
kandidátov na podpredsedu Rady školy, a to Ing. Michaelu Luteránovú a Ing. Jozefa
Kundláka a opýtal sa prítomných, či majú ešte iný návrh (iný návrh nebol). Členovia
Rady školy na pripravené hlasovacie lístky vykonali tajným hlasovaním voľbu
podpredsedu RŠ. Za skrutátora bola poverená členka RŠ – Mgr. Darina Kováčová. Po
ščítaní hlasov vyhlásila výsledok voľby: novým podpredsedom Rady školy sa stal Ing.
Jozef Kundlák s počtom hlasov 6. Ing. Michaela Luteránová získala 3 hlasy.
Hlasovacie lístky boli odovzdané predsedovi Rady školy a budú archivované.
Bod 3: Informácia o plnení uznesení z XII. zasadnutia RŠ
Predseda RŠ informoval, že bolo splnené uznesenie z XI. zasadnutia RŠ (25. 09. 2017)
v bode 5, nakoľko v zmysle tohto uznesenia RŠ schválila „Výročnú správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
v Dunajskej Lužnej za školský rok 2016/2017“ ešte v októbri 2017 elektronickým
hlasovaním svojich členov a takto bola predložená vedením školy zriaďovateľovi ZŠ.
Uznesenie z bodu 7 z XII. zasadnutia Rady školy, kde RŠ navrhla, aby od začiatku
tvorby návrhu projektu rekonštrukcie budovy PD Úsvit boli prizvaní členovia RŠ
a pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková, naplnil predseda RŠ doručením listu OZ
zo dňa 06. 11. 2017, ktorý bol OZ tlmočený na ich zasadnutí dňa 07. 11. 2017.

Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu o splnení uznesení z predchádzajúceho XII.
zasadnutia RŠ.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 4: Informácia k priebehu školského roka 2017/ 2018 (aktivity ZŠ v decembri
2017 a v januári 2018)
Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková doručila elektronicky už počas
predchádzajúceho víkendu predsedovi RŠ zoznam aktivít ZŠ (ktorý predseda
RŠ následne zaslal aj členom RŠ). Zoznam obsahuje aktivity, ktoré prebiehajú
v mesiaci december 2017, a aj tie, ktoré sú naplánované v mesiaci január 2018.
Členovia RŠ položili prítomnej pani riaditeľke ZŠ niekoľko otázok na spresnenie
obsahu a priebehu niektorých aktivít.
Uznesenie :
RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky PaedDr. Ivety Slobodníkovej
o aktivitách školy v mesiaci december 2017 a január 2018.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 5: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej
a strategický rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu
rekonštrukcie bývalej budovy PD Úsvit pre potreby rozšírenia kapacity ZŠ)
Pán predseda Rady školy JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak informoval členov Rady školy,
že budova PD Úsvit je už tohto času pod správou obce Dunajská Lužná. Na obecnej
stránke a úradnej tabuli je zverejnená výzva na vypracovanie cenovej ponuky na
projektovú dokumentáciu rekonštrukcie predmetnej budovy. V rámci verejného
obstarávania už teda obec Dunajská Lužná začala v tejto veci konať. Predseda Rady,
aj v zmysle predchádzajúceho uznesenia RŠ zo dňa 25. 09. 2017 o žiadosti, aby pani
riaditeľka a RŠ boli prizvaní ku tvorbe projektu a komunikovali potom s vybraným
projektantom, navrhol dvoch členov RŠ. Z diskusie medzi členmi vzišli títo členovia
RŠ: Ing. Jozef Kundlák, podpredseda RŠ a Ing. Marek Ličák, člen RŠ.
Uznesenie:
RŠ navrhuje Obecnému úradu Dunajská Lužná, aby po výbere realizátora projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu bývalej budovy PD pre účely základnej školy bol tento
usmernený na konzultáciu s riaditeľkou školy ZŠ – PaedDr. Ivetou Slobodníkovou a s

dvomi členmi RŠ - Ing. Jozefom Kundlákom a Ing. Marekom Ličákom, kvôli
prípadným pripomienkam k navrhovanému projektu rekonštrukcie budovy.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6 : Deň ZŠ Dunajská Lužná
Pán predseda Rady školy sa v krátkosti vrátil k nultému ročníku „Dňa základnej
školy“, ktorý sa konal dňa 23. 06. 2017 a ktorého hodnotenie sa nachádza v bode 5 na
X. zasadnutí RŠ dňa 26. 06. 2017.
Predseda RŠ považuje pre organizáciu tohto podujatia za dôležitý práve dostatočný
časový predstih.
Členovia RŠ sa následne v krátkej diskusii zhodli, že do najbližšieho zasadnutia RŠ
bude potrebné konkrétne určiť jednotlivé body podujatia, resp. rozhodne sa
o organizácii tohto podujatia.
Uznesenie:
RŠ uvažuje nad zorganizovaním ,,Dňa ZŠ Dunajská Lužná“ v roku 2018, bližšie
a konkrétnejšie rozhodne o organizovaní na budúcom zasadnutí RŠ.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 7 : Rôzne-diskusia-podnety
-

Multifunkčné ihrisko v objekte ZŠ (návrhy riešenia jeho užívania cez správcu
ihriska)

O situácii resp. dianí, najmä o negatívnych skúsenostiach a správaní sa na
multifunkčnom ihrisku mimo času vyučovania a víkendov, informovala pani
riaditeľka ZŠ, ako a aj predseda RŠ. RŠ preto prijala nasledujúce uznesenie.
Uznesenie:
RŠ do najbližšieho zasadnutia pripraví konkrétne návrhy, aby mohla byť Radou školy
vypracovaná žiadosť voči správcovi multifunkčného ihriska, t.j. obci Dunajská Lužná,
o zavedení nových zásad správy tohto ihriska (určenie konkrétneho človeka ako
správcu ihriska, osadenie informačných tabúľ, atď.)
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková informovala členov RŠ o dotazníku,
týkajúcom sa zriadenia školského autobusu, ktorý vypracovala pani Bednárová. Podľa
prieskumu je väčšina oslovenej verejnosti za zriadenie školského autobusu. Samotné
zorganizovanie prieskumu bolo podľa pani riaditeľky ZŠ dobré.
Uznesenie:
Rada školy jednoznačne podporuje projekt zriadenia školského autobusu, ktorý bude
realizovaný obcou Dunajská Lužná. Dáva na zváženie zriadiť tento autobus aj
v popoludňajšom čase po 6.vyučovacej hodine v tej istej trase.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pani riaditeľka ZŠ spomenula aj plánovaný Deň dobrovoľníctva. RŠ sa bude týmto
podujatím zaoberať na niektorom z nasledujúcich zasadnutí RŠ.
Bod 10: Záver a ukončenie zasadnutia
Predseda RŠ JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak sa poďakoval všetkým prítomným za ich
účasť a aktivitu na XIII. zasadnutí, obzvlášť sa poďakoval za účasť pani riaditeľke ZŠ
- PaedDr. Ivete Slobodníkovej.
Predseda RŠ na záver pripomenul členom RŠ, že RŠ je v „polčase“ svojej činnosti,
nakoľko dňa 09. 12. 2017 uplynuli už dva roky od jej zriadenia.

V Dunajskej Lužnej, 11.12. 2017
Zápisnicu vyhotovil(a): Ing. Michaela Luteránová

